
  

ین پروتئین ئسطح پا
مرتبط با  Aپالسمایی 

-بارداری (پاپاالیسین
1( 

 اطالعات مختص بھ بیمار         



 

 

- ین پاپاالیسینئآزمایش غربالگری ترکیبی اخیر شما حاکی از سطح پا
است، در نتیجھ این بروشور برای ارائۀ اطالعات بیشتر در اختیار   1

 شما قرار گرفتھ است.

نباشید.   نگران  اصالً  ابتدا،  اطالعات    ی برخحاوی    بروشور   ن یادر 
  ی از شما در دوران باردارماآنھا    قیکھ از طر  ییھاو راه  یدیکل

کھ با مراقبت و    نکتۀ حائز اھمیت این است. است  ،می کنیم  تیحما
- پاپاالیسین  نییبا سطح پا  یھایاکثر باردار  شتر،یب  ھایپشتیبانی

 .شوندینوزادان و مادران سالم ممنجر بھ تولد 1

 چیست؟  1-پاپاالیسین
عبارت    )،PPAP-A(  1-پاپاالیسین  Pregnancy Associated Plasmaمخفف 

Protein A    پروتئین پالسمایی)A  مرتبط با بارداری)، پروتئینی است 
کودک شما    یرا برا  یو مواد مغذ   ژنیکھ اکس یاندام  -کھ توسط جفت

از    یکی  1-پاپاالیسین.  تولید می شود  -کندیرشد فراھم م  نیدر ح
 یبیترک  یغربالگر  شیاول در آزما   ۀاست کھ در سھ ماھ  ییھاھورمون
 د.شویم یریگاندازه

 مشاھده ھا  یدرصد از باردار  5در    باً یتقر  1-پاپاالیسین  نییپا  سطح
می  ھایافتھشود.  یم برخدھند  نشان  پا  یدر  سطح  با  زنان    ن ییاز 

سطح    ھاکھ در آن  ییھایتر از باردارسخت  دی، جفت با1-پاپاالیسین
ممکن است    یباردار  جھ،یدر نت؛  کار کند  است،  باالتر  1-پاپاالیسین

 :شود ریموارد ز باعث

 نوزادان کم وزن ھنگام تولد •
ی عنوان اکالمپسبا  در ادرار کھ    نیفشار خون و پروتئ  شیافزا •

 شود.یشناختھ م بارداری

اگر نتایج آزمایشات حاکی  حال،    نیعوارض کم است. با ا  نیا  خطر
خواھیم  بر مادر و نوزاد    یترقی، ما نظارت دقاز این مشکل باشد

. نظارت  ھا در امان ھستنددوی آنحاصل شود کھ ھر    نانیتا اطم  داشت
بھ صورت    تردقیق اضافی   ھایسونوگرافیفشار خون و    کنترلمعموالً 

 شود.یرشد نوزاد انجام مبرای کنترل 

 



 

 

 ؟چھ معنایی دارداین موضوع برای بارداری من 
 دریافت  برای  د،یاکرده  افتیخون خود را در  ش یآزما  جیکھ نتا  اکنون
بھ شما    مشاوره.  در لیست انتظار قرار خواھید گرفت  یتلفن  ۀمشاور

بارۀ  در  و  دیبپرس  تمامی سؤاالت خود رادھد تا  یفرصت را م  نیا
  یی ماما  میخود با ت  یدوران باردار  ادامۀ  یبرا  یمراقبت  ۀبرنام

 .دیصحبت کن ،کنندیکھ از شما مراقبت م

از شما    ،شودانجام می  بطور معمولام کھ  20  سونوگرافی ھفتۀ   در
.  انجام دھید  زین  ی رارحم  انیداپلر شر  یریگاندازهشود  درخواست می

(در    نیخون از شما (مادر) بھ جن  انیجربارۀ  در  یاطالعات  کار،  نیا
 .دھدیرحم شما) بھ ما م

  ھا را ای از سونوگرافیشود مجموعھاز شما خواستھ می  ن،یبر ا  عالوه
اطراف آب  (  کیوتیآمن  عیحجم ما  یابیرشد کودک و ارز  جھت کنترل

العات اط  یاضاف  یھایریگھا و اندازه اسکن  نی. ارا انجام دھیدکودک)  
از شما و    تیبھ ما در حما  دنتوانیکھ م  دھندیرا بھ ما م  یمھم

 .دنکمک کن یکودکتان در طول باردار

طی  بررسی فشار خون و ادرار شما در    یباردار  مدت  طول   درھمچنین،  
ھای معمول پیش از بارداری ھمچنان ادامھ خواھد داشت تا مالقات

 .شوند ییشناسا ھیدر مراحل اولتمامی تغییرات 

  گام بعدی چیست ؟
ذکرشده در    موارداز    ک ی  چیو ھ  دیندار  تی حساس  نیاگر بھ آسپر

کنیم در دوران  بھ شما توصیھ می  ،شامل حال شما نمی شوند  ریزقسمت  
از    یخطر برخ  تواندمی  نیآسپر  مصرف کنید، زیرا  نیآسپربارداری  

  د یرا در بخش «چرا با  اتیرا کاھش دھد (لطفًا جزئ  یعوارض باردار
 .)مطالعھ کنید بروشور نیمصرف کنم؟» ا نیآسپر

شما   مجموع  شود، یم  ھیتوصبھ  روزدر  در  بار  یک  گرم  یلیم  150  ، 
بار در روز بعد    کیخود را    نیبھتر است آسپر.  دیمصرف کن  نیآسپر

بھ  نی. آسپردیاز شام مصرف کن  ی گرمیلیم  75  یھاقرصصورت  معموالً 
 عدد دو    دیبا  یگرمیلیم   150جبران دوز    یبرا  نی، بنابراموجود است
 .دیمصرف کن

 



 

 

  شود:مواردی کھ مصرف آسپرین توصیھ نمی
 دیاداشتھ ایآسم داشتھ  ۀاگر سابق •
 دیوارۀکھ در   ییھازخم  –  دیدار  یقبل  ایفعال    ۀزخم معداگر   •

 شوندیم جادیمعده ا
 دیدار الیمانند ھموف یزیاگر ھر گونھ اختالل خونر •
، بھ دلیل خطر ابتال بھ نشانگان دیسال سن دار  16  ریاگر ز •

 (سندروم) ری
 اید.داشتھ یقلب دیشد ییاگر نارسا •

 را شروع و قطع کنم؟ نیمصرف آسپر یچھ زمان
بھ مصرف    یباردار  36  ۀ تا ھفت  شروع و   از االن  دیرا با  نیآسپر  مصرف

لطفًا مصرف   د،یکرد  مانیزا  36  ۀ. اگر قبل از ھفتآن ادامھ دھید
 .دیخود اطالع دھ یرا فورًا قطع کرده و بھ ماما نیآسپر

 ؟مصرف کنم نیآسپر دیچرا با
بھ کاھش خطر  می تواند    نیمصرف آسپر  کھ  اند  نشان داده  قاتیتحق

زمان   یاکالمپس باردار  وضعیتی(  بارداری  در  افزایشکھ    یدر    با 
کھ در    ی) در زنانھمراه استدر ادرار شما    نیفشار خون و پروتئ
کمک   در زمان کھ جفت در حال تشکیل شدن است،  ،معرض خطر ھستند

 .کند

جر  نیآسپر  مصرف بھبود  جن   انیبھ  بھ  اول  نیخون  مراحل    یۀدر 
صورت کامل  بھ  تواندیشما م   کودک  ، درنتیجھ،کندیکمک م  یباردار

بنابرا کند.  آسپر  ن، یرشد  خطر  یم  نیمصرف  کاھش  بھ  تولد  تواند 
  ی قبل  یھایاگر در باردارویژه  بھ   – کمک کند  با وزن کم    ینوزاد

 .دیا شتھدا وزننوزاد کم

وجود دارد کھ بتوانم بھ رشد کودکم   راھکاری  ایآ
 کمک کنم؟

کن  اریبس  د،یکشیم  گاریس  اگر ترک  را  آن  کھ  است  .  دیمھم 
بگذارد و رشد کودک    ریبر عملکرد جفت تأثمکن است  م  دنیکشگاریس

بھ شما را    گاریکمک بھ ترک سجھت  تواند  یرا مختل کند. ماما م
 ارجاع دھد. نھاد مربوطھ 

 



 

 

 صحبت کنم؟ یبا چھ کس شتریاطالعات ب یبرا
پایین    دانیممی  ما است  1-پاپاالیسینسطح  شما   ممکن    برای 

 1-اطمینان داشتھ باشید سطح پایین پاپاالیسینکننده باشد.  نگران
بھ شما  دارد. ما    یشما مشکل  یکھ حاملگ  ستیدان معنا نبمعموالً  

در این بروشور  ھای اضافی کھ  کنترل  با انجامکھ    میدھیم  نانیاطم
شده باردار  است،ذکر  تویاکثر  بھ  منجر  سالم    ینوزادان  لدھا 

 شوند.یم

این خود در    یتلفن  ۀکھ در مشاور  شودداده میفرصت    نیا  شمابھ  
دربارۀ این   دیخواھیحال، اگر م   نی. با اد یکن  صحبت  شتریب  باره

  خود تماس  یبا ماما  د یبا  ،موضوع تبادل نظر بیشتری داشتھ باشید
 بگیرید.

 اطالعات بیشتر
،  Royal Free London] در  بخش[درج نام    بخش  بارۀدر  شتریاطالعات ب  یبرا

  :دیکن دنیما د تیلطفًا از وب سا
 www.royalfree.nhs.uk 

 نظرات شما
  ،نظری داریدمربوط بھ آن  دربارۀ این بروشور یا لیست منابع  اگر  
 rf.communications@nhs.net ارسال کنید:  لیمیا بھ این آدرس لطفاً 

 جایگزین فرم ھای
 بروشور نیاست. اگر بھ ا در دسترس زیبا چاپ بزرگ ن بروشور نیا

از  ریغ یزبان ل،یمثال خط بر یبرا - دیدار ازین یگریدبھ فرم 
 .دیاز کارکنان صحبت کن یکیلطفًا با  - یصوت ای یسیانگل
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